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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn,
Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo
za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 30

Jsme jeho lid a stádce, které on pase

1: SK 13,14.43-52

2: ZJ 7,9.14B-17

Ordinárium: Břízovo č. 503

příští neděli Ebenovo č. 504

Obětovaný
beránek
se stává Pastýřem.
Živí nás
svým slovem
a Chlebem života.

Ev: JAN 10,27-30

Středa 2. května
Čtvrtek 3. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
 Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Luk 1,46 (Magniﬁcat)
 Jestliže postavení Marie bylo odedávna tak důležité pro vyváženou víru, je dnes znovuobjevení významu jejího postavení tak
naléhavé jako v málokteré epoše církevních dějin.
Benedikt XVI
 Letos zahájíme mariánský měsíc v zábřežské farnosti mší svatou u ŠUBRTOVY KAPLIČKY v úterý 1. května v 17 hod. Po skončení bohoslužby můžete zůstat
a posedět u ohně. Pro děti bude připravený program.
P. Pavel Kaška
 MÁJOVÉ PROHLÍDKY V MUZEU NA VĚŽI. Zvoníci od sv.
Bartoloměje zvou na májové prohlídky farního muzea, které se uskuteční při příležitosti zábřežského májového jarmarku 1. května 2007
od 9.30 do 12.15 hod. Kromě stálých expozic budou mít návštěvníci možnost zhlédnout výstavu velikonočních a jarmarečních perníkových nálepek ze sbírky Hugo Hohna. Prohlídka bude spojena se
slavnostním poledním zvoněním na zvon sv. Bartoloměje.
Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek
 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v kostele sv. Bartoloměje budou bývat ve dnech, kdy
se neslaví večerní mše svatá, to je v pondělí, úterý a ve čtvrtek (kromě 1. a 8. května, kdy je pobožnost u Šubrtovy kaple) v 18 hod. Prosím společenství, která se
chtějí podílet na májových pobožnostech, aby se napsala do seznamu, který je
v zasklené vývěsce kostela (otevřete tahem).
P. Pavel Kaška
 Možnost přijetí svátosti smíření bude v Zábřeze v pátek 4. května od 15.30 hod.
P. Pavel Kaška
 POUŤ DO KOCLÍŘOVA. První májovou sobotu, 5. května vás zveme na pouť
do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod., program pouti, jako obvykle. Hlásit
se můžete na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové.
 DIECÉZNÍ POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDROVI v katedrále v Olomouci se koná v sobotu 5. května. Slavnostní mše svatá začíná v katedrále sv. Václava v 10 hod.
red.
 V neděli 6. května doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od
svatého Bartoloměje.
Radomír Friedl

 V neděli 6. května si Vás Spolek Metoděj Zábřeh dovoluje pozvat na večer komorní hudby, při kterém skladby L. v. Beethovena,
D. Šostakoviče a A. Dvořáka zahraje trio ARTEMISS ve složení Jana
Holmanová – klavinova, Adéla Štajnochová – housle, Alžběta Vlčková - violoncello. Začátek v 19 hodin v Katolickém domě v Zábřeze, vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč.
Josef Klimek
 SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VE SVÉBOHOVĚ. Sbor
dobrovolných hasičů ve Svébohově vás srdečně zve na tradiční setkání harmonikářů, které se koná v neděli 6. května 2007 od 14 hod. v kulturním domě.
 KATECHETÉ se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 10. května od 19 hod.
 POPELKA NAZARETSKÁ. Měsíc květen je zvláštním způsobem vyhrazen
úctě k Panně Marii. Úterý 8. května je v České republice státní svátek. Spolek
Metoděj Zábřeh vás zve na tento den ke společné májové pobožnosti u Šubrtovy
kapličky. Pěvecko – recitační soubor SVĚTÝLKO při této pobožnosti provede jedno z nejkrásnějších děl opěvující Matku Boží, kterým je bezesporu Popelka Nazaretská Václava Renče. Začátek v 15.00 hodin. Po skončení pobožnosti posezení
u táboráku. Občerstvení zajištěno.
 SVÁTEK MATEK. Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL
a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na oslavu Svátku matek, která se uskuteční v neděli 13. května od 14.30 hodin v Katolickém domě
v Zábřeze. V kulturním programu vystoupí pěvecký soubor SVĚTÝLKO pod vedením manželů Jarmarových a děti z tanečního oddělení ZUŠ Zábřeh pod vedením paní Danuše Koryčánkové. Občerstvení zajištěno.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - NÁHRADA ZA LA SALETTE

Jelikož se letos nepodařilo zajistit na La Salette ubytování, zajistili jsme v termínu 3.-9. srpna jiné místo, kde bude možno strávit několik dnů v soustředění
s bratrem Lvem. Je to na KALWARII ZEBRZYDOWSKE, v klášteře
františkánů. Cestou tam navštívíme Wadovice – rodiště Jana Pavla II. Na závěr budeme putovat
do Lagewnik, kde působila sestra Faustyna Kowalská, která dala
Janu Pavlu II. impuls k ustanovení svátku Božího milosrdenství.
Cena dopravy a pobytu včetně
stravy je 3.500 Kč.
P. František Eliáš

SBÍRKY Z NEDĚLE 22. DUBNA

Zábřeh 9.840, Jedlí 1.750, Klášterec 2.116, Svébohov 1.860, Postřelmůvek 590 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

MODLITBY MATEK. Chtěla bych touto ces-

tou upřímně poděkovat všem maminkám za to,
že přijaly naše pozvání a v tak hojném počtu
se zúčastnily 19. dubna mše svaté za děti a také povídání s paní Růženou Fialovou, koordinátorkou hnutí Modlitby matek v České republice.
Víme, že řadu z Vás toto setkání oslovilo a jsme
za to velmi vděčné. Některé jste pro povinnosti
nemohly zůstat až do konce a ptáte se, jak začít
a jak se do modliteb zapojit?
Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky (nejvyšší počet je osm). Setkáváme se
jednou týdně. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se maminky
při setkání svěří a co ve svých modlitbách předkládají, nesmí být vyneseno. Když se naučíme důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, naše břemeno se stává lehčím.
Na setkáních se modlíme podle brožurky Modlitby matek, která je praktickým
a jednoduchým průvodcem setkání: zveme Ducha svatého, aby vedl naše společenství,
chválíme Pána, modlíme se za ochranu, za jednotu, prosíme o odpuštění a především
se učíme všechny naše záležitosti odevzdávat Bohu. Krásným okamžikem setkání je
odevzdávání dětí. Každé ze svých dětí zvlášť (jsou napsány na lístečcích) odevzdáváme s modlitbou do Boží náruče, kterou symbolizuje malý košíček. V případě zájmu,
máme volné brožurky ještě k dispozici. Další mše svatá, obětovaná za naše děti, bude
sloužena v červnu.
Za zábřežskou skupinku MM Lenka Hamplová, 731 626 506
 PUTOVÁNÍ SE SVATÝM PAVLEM Z TARZU. Od začátku letošního školního roku
jsme na středečních dětských mších chodili ve stopách misijních cest sv. Pavla. Každý dětský účastník mší svatých si doma na mapě zaznamenával a obrázky ze mší doplňoval Pavlovo putování. Výsledek, vybarvené a doplněné mapy jsou na velké tabuli
v kostele sv. Bartoloměje a svým hlasováním můžete ovlivnit udělení cen těm nejšikovnějším.
P. Pavel Kaška
 PAMÁTKY PODESNÍ. Městská knihovna Šumperk a občanské sdružení Obnova
kulturního dědictví v údolí Desné a ve spolupráci se státním okresním archivem Šumperk pořádají výstavu a další doprovodné akce pod společným názvem „PODESNÍ“.
 Výstava je v městské knihovně Šumperk až do čtvrtku 31. května, kdy budou vydražena vystavená díla ve prospěch obnovy pekařovské kaple.
 Ve středu 16. května v 18.45 bude v městské knihovně v Šumperku přednáška
Mgr. Richarda Jašše, PAMÁTKY PODESNÍ.
 V sobotu 19. května bude v Pekařově JARNÍ SETKÁNÍ. V pekařovské kapli bude
v 15 hod. májové požehnání a v 15.40 koncert žáků ZUŠ Šumperk a scholy Rapotín.
Na všechny akce vás srdečně zvou pořadatelé.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Sobota 5.5. je první v měsíci květnu. V Postřelmově bude od 8.00 hod. Mariánská pobožnost . Také večeřadlo a mše svatá budou slaveny ke cti Panny Marie.
 V Leštině budou bývat májové pobožnosti v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin.
Zvu i ostatní farníky, aby se i mimo mši svatou scházeli, domluvili se na májové
pobožnosti.
 Příští neděle je první v měsíci, proto bude mimořádná sbírka na kostel v Lesnici, v Chromči a Sudkově na opravu fary.
P. Vladimír Jahn
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 22. dubna 3.050 Kč. Návštěvníci velikonoční výstavy, žáci a zaměstnanci MŠ a ZŠ ve Zvoli věnovali dětem na Hati 914 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
 POJĎTE S NÁMI NA POUŤ na Svatou horu u Příbrami, která se koná 20.
května. Cena 400 Kč. Také chystáme 16. června pouť na TURZOVKU. Přihlášky
na obě poutě přijímá Hela Pěničková, Jestřebí 146. Telefon 608 311 469.
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 22. dubna: Štíty 2.580, Cotkytle 940, Horní Studénky 1.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 V neděli 6. května vás všechny srdečně zveme na pouť ke sv. Linhartovi do
Horních Studének. Mše svaté budou v 7.30, a v 10.30 hod. Svátostné požehnání
ve 14.30 hod. Před druhou mší svatou, v 10 hod. bude na tradičním místě požehnání polí.
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 22. dubna: Lubník 860, Tatenice 1.240, Hoštejn 800, Kosov 630 Kč
„Pán Bůh zaplať.“
P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky

V sobotu 5. května 2007 hodlají v Lubníku vstoupit ve svazek manželský
pan Petr ŠUBRT z Lubníka a slečna Ludmila MALOTOVÁ z Otrokovic
 ZMĚNY BOHOSLUŽEB v neděli 6.5.2007 - mimořádná změna mší svatých:
Kosov 7.20, Hoštejn 8.30, Tatenice 9.45, Lubník 11.00 hod.
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 22. dubna: Mohelnice 4.423; Úsov 508; Studená Loučka 317 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

NAŠE CESTA DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE NA HAITI (9. část)
Ve čtvrtek 15. 2. odjel P. Roman Musil na setkání kněží děkanátu do Mola sv. Mikuláše. Když jsem se chystal za dělníky
k pramenům, přišel Ziga, který se zodpovědně staral o prasátka ve farním dvoře. Tvář měl ustaranou a omlouval se, že dnes
s námi na stavbu hráze nemůže jít. Důvodem byl čuník, který ležel strnule ve chlívku a těžce dýchal. Ziga věděl, že musí prase
urychleně zapíchnout. Měl ale neřešitelný problém. Místní veterinární „ranhojička“ měla podezření na tetanus a doporučila
maso zakopat. Ziga znal hodnotu prasátka a věděl, že by to byla
velká škoda, kterou by sestře Rossaline těžce vysvětloval. Ptal se Jiřího, co by mu poradil
on a na tváři mu bylo poznat, že by se rád dozvěděl něco jiného, než mu poradila místní
odbornice ( i když se jevilo, že má pravdu).
V poledne jsme se vrátili k obědu. Přivítala nás vůně ovarové polévky. Toho dne jsem
se zřekl bílkovin a proteinů, podávaných na našem stolu.
Příští ráno celá vesnice chystala karneval před přicházející postní dobou a zároveň na
rozloučenou s námi. Maminky oblékly děti do pestrých úborů, Clode převezl zvukovou
aparaturu z kostela s elektrocentrálou ke škole, kde již bylo všechno na nohou. Děcka si
nechala pomalovat tváře různými znaky a barvami. Sestrám pomáhal vydatně i Martin,
který to pak všechno zachytil na kameru. Zábava za dunění reproduktorů, z nichž zněla populární muzika, narůstala. Všem
to šlo náramně k duhu a zdálo se, že
i slušelo. Děcka se bavila, vlnila a tančila na slunci ve 40 stupňovém vedru.
Ani jim to nevadilo. S Jiřím jsme však
hledali stín. Zavítali jsme i do rozestavěné školní vývařovny. Ženy kuchařky
chystaly slavnostní karnevalový oběd.
Tedy nejenom rýži a fazole, ale také
vepřové vnitřnosti a maso.
Myslím, že si všichni pochutnali. Nevím, zda tetanus skolil prasátko, ale určitě (po převaření masa) neskolil žádného ze strávníků na slavnostního karnevalového oběda. P. František Eliáš
 VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr školního roku
se uskuteční v pátek 8. června 2007. Cílem letošního výletu bude poutní místo Králíky. Bližší
program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na celý den ( bude možnost opékání) a sportovní oblečení. Přihlášku s částkou 80,- Kč ( jízdné autobusem) odevzdejte katechetům nebo na faru v Zábřeze do 31.5.2007. Prosíme rodiče o omluvení dětí ze školní
výuky v pátek 8.6.2007. (odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8.00 hod a příjezd v cca 17.30 hod
opět na Valovou, kde si rodiče děti vyzvednou.)
Katecheté zábřežského děkanátu
 PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 už můžete podat,
děti navštěvující náboženství je obdrží v těchto dnech od katechetů , ostatní si je mohou
vyzvednout v kostele.
Katecheté zábřežského děkanátu

KVĚTEN v Katolickém domě v Zábřehu
2. 5.
3. 5.
6. 5.
6. 5.

7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.

23. 5.
24. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

Kondiční cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Čas pro tebe. Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví.
15.00
ARTEMISS TRIO. Večer komorní hudby v podání dívčího tria.
19.00
Na programu Beethoven, Šostakovič, Dvořák.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
POPELKA NAZARETSKÁ. Dílo Václava Renče v podání pěvecko-recitačního
souboru SVĚTÝLKO. Šubrtova kaplička.
15.00
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
SVÁTEK MATEK. V programu vystoupí soubor SVĚTÝLKO
14.30
a žáci ZUŠ. Pořádáno ve spolupráci s KDU-ČSL a MKD.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek. Příprava Pohádkového lesa.
9.00
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Májová taneční zábava. Bližší informace na plakátech.
21.00
POHÁDKOVÝ LES. Procházka lesem s plněním soutěžních úkolů
15.00
na stanovištích s pohádkovými postavami. Startovné 20 Kč.
ZAHRADNÍ POSEZENÍ.
15.00
Přátelské posezení na zahradě Katolického domu. Makrely. Táborák.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek. Volný program.
9.00
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
14.00
Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr.
T
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
OSTROV DYNAMIT. Divadelní hra dvojice Voskovec - Werich
18.00
v nastudování studentů Gymnázia Zábřeh.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek – S batolátky za zvířátky
Výlet za zvířátky do ZOO koutku v Rapotíně. Informace na 731 626 526.
Kondiční cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30

Na červen připravujeme
1. 6. CO NEVÍTE O ŽIVOTĚ ČLOVĚKA PŘED NAROZENÍM –
přednáška s promítáním
9. 6. CVILÍN u KRNOVA, RUDA u Rýmařova – návštěva sakrálních památek
19. 6. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY – odpoledne s dvojicí Vašek a Petr
Více informací najdete na www.katak.cz

VZDĚLÁVACÍ KURZ

V sobotu 28. 4. přednáškou s názvem ROZHOVOR O VÍŘE ukončíme
první z celkem sedmi bloků vzdělávacího kurzu, jehož hlavní náplní je
víra. Doposud se uskutečnilo šest přednášek (z osmi), které navštívilo téměř 200 lidí. Z tohoto počtu jich asi šedesát navštěvuje přednášky
pravidelně a vytváří tak jakési společenství těch, kteří i touto cestou hledají Pána či
prohlubují svůj vztah k Němu. Je velice povzbudivé vědět, že na přednášky dojíždějí lidé i z jiných děkanátů, nebo že si podle termínů přednášek vzdálených více než
měsíc plánují rodinné a jiné akce. Zajímavé je také to, jak poznání probouzí v člověku otázky, které ho nutí o daném tématu dále přemýšlet a hovořit, čímž se mění i
mnoho let zažitý (ne vždy správný) pohled na věc.
Od pátku 11.5. 2007 do prázdnin se budeme dále scházet na přednáškách, které
budou nyní zaměřeny na Bibli a Boží slovo v ní obsažené. Druhý blok obsahuje
následujících šest přednášek: Úvod do Písma svatého, Starý zákon, Nový zákon,
Slovem o Slově, Exegeze, Praktická práce s Písmem svatým.
Bible je pro teologii podle Dei verbum, čl. 24 „duší posvátné teologie“ a sv. Jeroným říká: „Neznalost Písma je neznalost Krista“.
Přijďte se hlouběji seznámit s touto nejčtenější Knihou světa, ve které se Bůh
otevírá člověku a vyzývá ho k odpovědi.
Mgr. Luděk Diblík

ZPRÁVY OD OTCE RADKA

Jarní pouť Antiochie 2007. 4.- 6. května v Jimramo-

vě. Zvláště zveme nové zájemce o tuto misijní akci věřící mládeže. Abychom si vyprosili pomoc a požehnání
od Pána, tak nás čeká cca 20km putování. Ostatní dle sil a odvahy. Cena 150 Kč.
Odjezd vlaku ze Zábřehu je 17.10 hod.
Bližší info u P. Pavla Kašky. Více na www antiochia.cz.
16. prázdninová Antiochie 2007. Pokud ti už bude 16 let můžeš i ty tvořit skupinku mládeže, která bude v prostředí 2 vesnic na Moravě a jedné v severních Čechách pod vedením kněží a bohoslovců se pokoušet ukazovat, že být křesťanem je
super. Po požehnání akce otcem arcibiskupem záleží jen na tvé ochotě nabídnout
své slabé síly. Termíny turnusů jsou: A 30.6.-16.7.(14.7.) B 13.7.(15.7.) -28.7. C 27.7.
– 11.8. D 10.8. – 25.8. (i s možností účasti na setkání v Táboře). Celá akce tě bude
stát do 500 Kč, což se jen tak nevidí. Neznáme skoro nikoho, kdo by litoval, že
takto „ztratil“ 14 dnů volna. Více na antiochia.cz , včetně přihlášky nebo u mě:
731 626 516, farka@home.mitranet.cz. Podrobnou přihlášku v papírové podobě
zašlu (nejlépe mailem), mohla by být i na faře v Zábřeze.
Otec Radomír &spol.

My se práce nebojíme 07. Ty kluky od 12 do 18 let, kteří se jí skutečně nebojí
a mají i kladný vztah k jízdě na kole, zvu na tradiční pracovně – cykloturistickou
akci v termínu 5. – 11.8. do oblasti Drahotuš u Hranic na Moravě. Podrobnější informace zašlu na konci května po obdržení přihlášky na: 731 626 516, farka@home.mitranet.cz, či Drahotuše Nám.1, 753 61.
Otec Radomír

